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Продукт на фокус

Уважаеми дами и господа,
Сърдечно Ви приветстваме в майското издание на
нашият информационен бюлетин за професионалисти.
Настоящия брой сме посветили на темата керамичните облицовки и тяхното полагане. Ще Ви запознаем с различните видове лепила за керамика и
камъни които предлагаме, като част от системата
за керамични покрития ТЕРАФЛЕКС®. Много важен и неразделен елемент от тази система представляват фугиращите смеси и цветните санитарни
силикони и уплътнители. Заедно, те предлагат на
професионалистите конкретни системни решения в
зависимост от характеристиките на основата, планираното водно, топлинно и механично натоварване на облицованата повърхност, вида и свойствата
на самата облицовка и начин на експлоатиране на
покритието.

ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM
високо еластично, хидро и мразоустойчиво лепило за тънкослойно
полагане на неабсорбиращи стъклени и керамични облицовки върху деформируеми, силно полирани или критични основи.

Допълнителна информация за други наши иновативни продукти и решения можете да намерите на
www.marisanbg.com
С уважение!
Иво Колев
Маркетинг директор

ТЕРАФЛЕКС® - СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПОКРИТИЯ
Многообразните видове облицовки и настилки от керамични плочи и различни по вид естествени камъни са
функционални и атрактивни елементи във всяка модерна сграда. Тяхното полагане изисква перфектни умения
и широка гама от оптимални продукти, които да са максимално добре подбрани и нагодени един към друг.
повече>>

ФУГИРАЩИ СМЕСИ ТЕРАФЛЕКС®
Фугиращите смеси, които МАРИСАН предлага са еластични и водоотблъскващи. Те притежават висока устойчивост на износване и осигуряват защита от мухъл и
плесен. Предлагат се за различни ширини на фугите от 1 до 16мм.

повече>>

МЕТОДИ ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИ
От какво зависи метода по който да залепим керамичната настилка за основата, къде и как да нанесем лепилото и как да изберем правилният инструмент за тази дейност? Тук ще разберете какво представлява тънкослойното лепене на плочки и в какви ситуации, кой метод е
за предпочитане.

повече>>

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за електронната търговия това е непоискано търговско съобщение.
www.marisanbg.com, всички права запазени!
Ако не желаете да получавате повече този бюлетин, моля натиснете тук

